
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: 01-
020-45/06, 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 Министар,
Бања Лука Др Ранко Шкрбић, с.р.

Ре пу блич ки се кре та ри ја т за за ко но дав ство

На осно ву чла на 81. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и
11/09) и чла на 28. Уред бе о на че ли ма за уну тра шњу ор га -
ни за ци ју и си сте ма ти за ци ју рад них мје ста у ре пу блич ким
ор га ни ма упра ве Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 18/09), ди рек тор Ре пу блич ког се -
кре та ри ја та за за ко но дав ство, уз са гла сност Вла де Ре пу -
бли ке Срп ске, д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О УНУ ТРА ШЊОЈ 

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ РАД НИХ 

МЈЕ СТА У РЕ ПУ БЛИЧ КОМ СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТУ 

ЗА ЗА КО НО ДАВ СТВО

Члан 1.

У Пра вил ни ку о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти -
за ци ји рад них мје ста у Ре пу блич ком се кре та ри ја ту за за ко -
но дав ство (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
60/09) у чла ну 11. у тач ки д) број: “5” за мје њу је се бро јем:
“6”.

У истом чла ну у тач ки ђ) број: “2” за мје њу је се бро јем:
“1”.

Члан 2.

Члан 23. ми је ња се и гла си:

“Члан 23.

11. Ви ши струч ни са рад ник за фи нан сиј ско-књи го вод -
стве не и ра чу но вод стве не по сло ве

Опис по сло ва: оба вља сло же не фи нан сиј ско-књи го вод -
стве не и ра чу но вод стве не по сло ве у окви ру Се кре та ри ја та,
ко ји се од но се на из ра ду пе ри о дич них и го ди шњих из вје -
шта ја о по сло ва њу, утвр ђи ва ње при хо да, рас хо да и ре зул -
та та по сло ва ња, из ра ду ана ли за ста ња рас по ло жи вих сред -
ста ва, об ра чун лич них при ма ња са по ре зи ма и до при но си -
ма и из ра ду по треб не до ку мен та ци је за њи хо ву ис пла ту,
уче ство ва ње у из ра ди ака та о фи нан сиј ском по сло ва њу, су -
пот пи су је ак те ко је пот пи су је ди рек тор из ове обла сти, ор -
га ни зу је из ра ду ин вен тар ских ли ста при ли ком по пи са
основ них сред ста ва и дру гих до ку мен та ко ји су у ве зи са
по пи сом сред ста ва и оба вља дру ге по сло ве по на ло гу ди -
рек то ра.

На мје ште ник ше сте ка те го ри је у окви ру ви со ке струч -
не спре ме.

Број из вр ши ла ца: 1

Усло ви: VII сте пен струч не спре ме, еко ном ског смје ра
и нај ма ње јед на го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе -
ну обра зо ва ња.”.

Члан 3.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 22-021-157/10
25. фе бру ара 2010. го ди не Директор,
Бања Лука Мр Ми ле на Си мо вић, 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. де -
цембар 2009. године, Биланс успјеха за годину која се
завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуново д -
ствених политика и напомена уз финансијске извјештаје.
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Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине

На осно ву чла на 2.9 став (1) тач ка 17. Из бор ног за ко на
Бо сне и Хер це го ви не (“Слу жбе ни гла сник 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), Цен трал на из бор -
на ко ми си ја Бо сне и Хер це го ви не је на 7. сјед ни ци, одр жа -
ној 25. фебруара 2010. го ди не, д о  н и  ј е  л а

ОД Л У К У  

О РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ПРО ГРА МА ЈЕ ДИН СТВЕ НИ 
ИЗ БОР НИ ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ БО СНЕ И 

ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ -  ЈИ ИС ИЗ НАД ЛЕ ЖНО СТИ 
ЦЕН ТРАЛ НЕ ИЗ БОР НЕ КО МИ СИ ЈЕ 

БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ 

Члан 1.

У ци љу оси гу ра ња пот пу не и ква ли тет не ин фор ма тич -
ке по др шке у спровођењу за ко на ко ји су у над ле жно сти
Цен трал не из бор не ко ми си је Бо сне и Хер це го ви не (у да -
љем тек сту: Цен трал на из бор на ко ми си ја БиХ) при сту па се
ре а ли за ци ји про гра ма Је дин стве ни из бор ни ин фор ма ци о -
ни си стем Бо сне и Хер це го ви не - ЈИ ИС.

Члан 2.

Ре а ли за ци ја про гра ма Је дин стве ни из бор ни ин фор ма -
ци о ни си стем Бо сне и Хер це го ви не - ЈИ ИС од ви ја ће се у
фа за ма, и то:

I фа за - За вр ше так раз во ја про јек та “Па сив на ре ги стра -
ци ја би ра ча у Бо сни и Хер це го ви ни”,

II фа за - Из ра да и за вр ше так про јек та “Qu ick Fix”, по -
др шка и раз вој но вих апли ка ци ја за Оп ште из бо ре 2010. го -
ди не,

III фа за - На бав ка софт ве ра, хар две ра и из ра да си стем -
ске ана ли зе и до ку мен та ци је,

IV фа за - Из ра да и за вр ше так свих софт вер ских апли -
ка ци ја за по тре бе спро во ђе ња за ко на у над ле жно сти Цен -
трал не из бор не ко ми си је БиХ.

Члан 3.

Ре а ли за ци ја про гра ма Је дин стве ни из бор ни ин фор ма -
ци о ни си стем Бо сне и Хер це го ви не - ЈИ ИС вр ши ће се у пе -
ри о ду од 2010. го ди не до нај ка сни је кра ја 2012. го ди не.

Члан 4.

У ци љу де фи ни са ња по је ди них фа за, ро ко ва ре а ли за -
ци је фа за утвр ђе них у чла ну 2. ове од лу ке за ду жу је се Се -
кре та ри јат Цен трал не из бор не ко ми си је БиХ да, нај ка сни -
је до апри ла 2010. го ди не, са чи ни и до ста ви Цен трал ној
избор ној ко ми си ји БиХ на усва ја ње Из вед бе ни про је кат Је -
дин стве ног из бор ног ин фор ма ци о ног си сте ма Бо сне и
Хер це го ви не - ЈИ ИС.

Члан 5.

Сред ства за из ра ду про гра ма Је дин стве ни из бор ни ин -
фор ма ци о ни си стем Бо сне и Хер це го ви не - ЈИ ИС обез -
бије ди ће се из бу џе та Бо сне и Хер це го ви не и до на тор ских
сред ста ва.

Члан 6.

(1)  За над зор над спро во ђе њем ове од лу ке Цен трал на
из бор на ко ми си ја БиХ овла шћу је пред сјед ни ка Цен трал не
из бор не ко ми си је Бо сне и Хер це го ви не.

(2)  На кон за вр шет ка сва ке фа зе про гра ма на ве де не у
чла ну 2. ове oд лу ке ге не рал ни се кре тар Се кре та ри ја та
Цен трал не из бор не ко ми си је БиХ ду жан је да под несе све -
о бу хват ни из вје штај Цен трал ној из бор ној ко ми си ји БиХ.

Члан 7.

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња и об ја ви ће
се у “Слу жбе ном гла сни ку БиХ”, “Слу жбе ним но ви на ма
Фе де ра ци је БиХ”, “Слу жбе ном гла сни ку Републике
Српске” и “Слу жбе ном гла сни ку Брч ко Ди стрик та БиХ”.
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3. ;�
����� ������� (1+2) 1.779.783 1.645.881 
4. �$%��� (��6��� 1.077 1.284 
5. )��6��� �� +�"�%� 827 1.312 
6. ;������ – ����� (�� 3 �� 5) 1.781.687 1.648.477 
7. ���0+��� "�%#������ 24.891 18.775 
8. ���0+��� !����� � #�#�!��# 39.807 46.159 
9. ���0+��� �"��%���7��# 73.855 68.692 
10. ���0+��� ��*%� ������ � ��*%� ��+���� ������ 1.340.781 1.177.181 
11. �$%��� ��3�� ��$6��� 3.995 16.195 
12. ���0+��� (���������6 *$�*!� 191.059 191.517 
13. ���0+��� �#(���������6 *$�*!� 30.481 31.196 
14. �#"�%#������� %��0+��� 71.225 92.829 
15. ���0+��� (��#�� 5.593 5.724 
16. ��$6�� �$�����6 $�#�$%��� 0 209 
17. "�
���� – ����� (�� 7 �� 16) 1.781.687 1.648.477 
18. (��� ������� (6-17) 0 0 
19. ���� ������� (17-6) 0 0 

 
 




