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VI - НАЧИН ПРИПРЕМАЊА ПОСЛОВА У ОРГАНУ
Члан 26.
(1) Задаци и послови из дјелокруга Министарства обављају се
према годишњем програму рада.
(2) Годишњим програмом рада утврђују се задаци и послови
које Министарство обавља у оквиру свог дјелокруга рада, као и
задаци и послови који произилазе из програма рада и закључака
Народне скупштине, Владе Републике Српске и њихових радних
тијела.
Члан 27.
(1) У поступку утврђивања програма рада руководиоци
организационих јединица предлажу задатке и послове који треба
да буду обухваћени програмом рада Министарства.
(2) Приједлози за програм рада из става 1. овог члана прије
достављања секретару разматрају се на састанку организационе
јединице. Сваки радник има право да стави примједбе и
приједлоге на нацрт програма рада Министарства.
(3) Секретар подноси министру приједлог програма рада, на
основу приједлога основних организационих јединица.
(4) Министар доноси програм рада Министарства.
Члан 28.
(1) У складу са годишњим програмом рада Министарства,
основне организационе јединице доносе детаљне тромјесечне
планове рада.
(2) Руководиоци основних организационих јединица
одговорни су за извршавање планова рада и дужни су да по истеку
сваког тромјесечја поднесу извјештај министру.
Члан 29.
План рада основне организационе јединице садржи податке о:
- задацима и пословима у оквиру дјелокруга сектора,
- непосредним извршиоцима послова и задатака,
- роковима извршења, а код сложенијих послова и задатака
чије извршење временски дуже траје и рокове за извршавање
појединих фаза (динамика извршења),
- сарадњи у извршавању задатака и послова са другим
организационим јединицама као и другим органима, установама,
заједницама и др.,
- потреби учешћа стручних организација, заједница и других
републичких органа.
Члан 30.
Основна организациона јединица води евиденцију о раду и на
основу ње израђује годишњи извјештај о извршеним пословима и
задацима утврђеним плановима рада, као и другим пословима и
задацима.
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Ступањем на снагу овог правилника министар ће донијети
потребна рјешења о распореду државних службеника и рјешења о
распореду намјештеника на одговарајућа радна мјеста.
Члан 32.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Министарству здравља и социјалне заштите, број: 01020-45/06, од 21. новембра 2006. године и број: 11/03-020-6/08, од
24. марта 2008. године.
Члан 33.
Сагласност на овај правилник је дала Влада Републике Српске
Одлуком број: 04/1-012-2-33/10, од 21. јануара 2010. године.
Члан 34.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања и објављивања Одлуке Владе Републике Српске о
давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Министарству здравља и
социјалне заштите Републике Српске у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број:11/03-020-15/09
12. јануара 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Ранко Шкрбић, с.р.
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Републички секретаријат за законодавство
На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и
11/09) и члана 28. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким
органима управе Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 18/09), директор Републичког секретаријата за законодавство, уз сагласност Владе Републике Српске, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком секретаријату за законодавство (“Службени гласник Републике Српске”, број
60/09) у члану 11. у тачки д) број: “5” замјењује се бројем:
“6”.
У истом члану у тачки ђ) број: “2” замјењује се бројем:
“1”.
Члан 2.
Члан 23. мијења се и гласи:
“Члан 23.
11. Виши стручни сарадник за финансијско-књиговодствене и рачуноводствене послове
Опис послова: обавља сложене финансијско-књиговодствене и рачуноводствене послове у оквиру Секретаријата,
који се односе на израду периодичних и годишњих извјештаја о пословању, утврђивање прихода, расхода и резултата пословања, израду анализа стања расположивих средстава, обрачун личних примања са порезима и доприносима и израду потребне документације за њихову исплату,
учествовање у изради аката о финансијском пословању, супотписује акте које потписује директор из ове области, организује израду инвентарских листа приликом пописа
основних средстава и других документа који су у вези са
пописом средстава и обавља друге послове по налогу директора.
Намјештеник шесте категорије у оквиру високе стручне спреме.
Број извршилаца: 1
Услови: VII степен стручне спреме, економског смјера
и најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.”.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 22-021-157/10
25. фебруара 2010. године
Бања Лука

Директор,
Мр Милена Симовић, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику
Републике Српске
ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Обавили смо ревизију приложених финансијских
извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике
Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија).
Ревизијом су обухваћени Биланс стања, на дан 31. децембар 2009. године, Биланс успјеха за годину која се
завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз финансијске извјештаје.
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Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине
На основу члана 2.9 став (1) тачка 17. Изборног закона
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 и 37/08), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је на 7. сједници, одржаној 25. фебруара 2010. године, д о н и ј е л а

ОД Л У КУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЈЕДИНСТВЕНИ
ИЗБОРНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ - ЈИИС ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.
У циљу осигурања потпуне и квалитетне информатичке подршке у спровођењу закона који су у надлежности
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Централна изборна комисија БиХ) приступа се
реализацији програма Јединствени изборни информациони систем Босне и Херцеговине - ЈИИС.
Члан 2.
Реализација програма Јединствени изборни информациони систем Босне и Херцеговине - ЈИИС одвијаће се у
фазама, и то:
I фаза - Завршетак развоја пројекта “Пасивна регистрација бирача у Босни и Херцеговини”,
II фаза - Израда и завршетак пројекта “Quick Fix”, подршка и развој нових апликација за Опште изборе 2010. године,
III фаза - Набавка софтвера, хардвера и израда системске анализе и документације,
IV фаза - Израда и завршетак свих софтверских апликација за потребе спровођења закона у надлежности Централне изборне комисије БиХ.
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Члан 3.
Реализација програма Јединствени изборни информациони систем Босне и Херцеговине - ЈИИС вршиће се у периоду од 2010. године до најкасније краја 2012. године.
Члан 4.
У циљу дефинисања појединих фаза, рокова реализације фаза утврђених у члану 2. ове одлуке задужује се Секретаријат Централне изборне комисије БиХ да, најкасније до априла 2010. године, сачини и достави Централној
изборној комисији БиХ на усвајање Изведбени пројекат Јединственог изборног информационог система Босне и
Херцеговине - ЈИИС.
Члан 5.
Средства за израду програма Јединствени изборни информациони систем Босне и Херцеговине - ЈИИС обезбиједиће се из буџета Босне и Херцеговине и донаторских
средстава.
Члан 6.
(1) За надзор над спровођењем ове одлуке Централна
изборна комисија БиХ овлашћује предсједника Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине.
(2) Након завршетка сваке фазе програма наведене у
члану 2. ове oдлуке генерални секретар Секретаријата
Централне изборне комисије БиХ дужан је да поднесе свеобухватни извјештај Централној изборној комисији БиХ.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у “Службеном гласнику БиХ”, “Службеним новинама
Федерације БиХ”, “Службеном гласнику Републике
Српске” и “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.
Број: 06-1-16-3-1032-2/10
25. фебруара 2010. године
Сарајево

Предсједница,
Ирена Хаџиабдић, с.р.

